
..... 
• • • 

• • • • 
• • • • • • • •• •• • •• •• •• • •• •• • • • • • • • •• •• • •••••• • •• •• •• • • • • . . ···~· ... • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 
• • •• • • • • • • • • • • • •• • • • • •• •• •• • .. ~ .. 

• . . . . ~. · .. ·.. . 
• • • • • • • • • • • •• • •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • •• • • • • •• • • 

• •• •• •• •• •• • • • •• •• •• •• •• •• • • • ••••••••••••• • •• • •••• • • • • 
• • •••••• •• •• •• ••• •• •• •• •• •• • „ ••••••••••• 

• •• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • · .. „. „ .. 
•• •• • • •• •• • • • 



Narodowld Starld Teatr w Krakowie 
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Scenariusz 

Reżyseria 

Szopen 

Agnieszka Fryz-Więcek 
Mikotaj Grabowski 

Mikołaj Grabowski 



Co my w ogóle wiemy. („.) Na przykład nie mamy 
pojęcia jak wyglądał Chopin. Na jednym dagerory
powym zdjęciu spogląda na nas ponuro jakiś facer, 
bardzo poważnie chory i zda się mówić: no, widzi
cie, rakie mam życie. Zasrane. A porem umarł. Sfo
rografowano go rak dokładnie - jak gdyby spodzie
wano się dojrzeć w nim coś szczególnego, rzeczywi
ście: można go oglądać bardzo długo, kiedyś patrzy
łem na rę jego posrać chyba godzinę . W końcu zna
my ren jego dagerorypowy łeb dokładnie, ale o nim 
dalej nic nie wiemy. 

Bogusław Schaeffer, Scenariusz dla trzech aktorów 

Rysopis Fryderyka Chopina 
wg opisu w paszporcie: 

wzrost - 1 metr 70 cm 
włosy, brwi i zarost - blond 
czoło, nos, usta - normalne 
oczy - szaroniebieskie 
twarz owalna 
cera jasna 

Według innych źródeł: 

„miernego wzrostu, wątłej bu
dowy ciała (43 kg„.), w ruchach 
żywy. Czoło piekne, włos buj
ny (jak u ojca), ciemnawy z od
cieniem rudawym (jak u mat
ki), nos wyniosły oko wyraziste, 
ciemno-piwne, łagodne. 
Nad wiek poważny, bystry, uj
mujący„. 



W grudniu 1847 roku Chopin, otrzymawszy z Warszawy sra
ruetkę swego chrzestnego ojca, Fryderyka hr. Skarbka, napisał: 
„Ma on genialniejszą fizjonomię, ale zapewne ten, co robił, ordy
nariusz i piętno swoje mimo woli zostawił". Ten krytyczny osąd 
można odnieść do jego licznych własnych wizerunków, któ
re głównie przez owo „piętno", wnoszone przez malarzy i rzeź
biarzy, tak znacznie się między sobą różnią, stanowiąc osobli
wy rodzaj wariacji na ternar. Przede wszystkim dotyczy to póź
nych prac modernistów i postmodernistów, choć i wśród portre
tów wykonanych z narury, w większości stylizowanych i upięk
szonych, mało jest takich, które wydają się udatne, jak by je okre

ś lił sam portretowany. 

Czesław Siełużycki, Chopin - geniusz cierpiqcy 



„Chopin był - jak jego muzyka" 

Po obojgu rodzicach Chopin był nie tylko przedstawicielem czystego typu 
leptosomicznego (astenicznego), lecz zgodnie z tą regułą także niemal kla
sycznym schizoidem, czyli człowiekiem o osobowości wyraźnie rozdwojo
nej. W obrębie psychicznego typu schizoidalnego mieszczą się bowiem pra
wie wszystkie - wielokroć opisane i pozornie niezrozumiałe - sprzeczności 

i zawiłości jego natury, jak autystyczne zamknięcie w sobie przy rzadkiej to
warzyskości, trzeźwość sądów pomieszana z fatalizmem i niefrasobliwością, 
skrajne zmiany nastrojów; ironiczny stosunek do medycyny przy skrzętnym 
pobieraniu zapisywanych leków itd. W zasadzie objawy takie nie przekra
czają granic zdrowia psychicznego, ale pogłębione stresami życiowymi i po
stępem chorób mogły - przynajmniej okresowo - sąsiadować z „psychaste
nią" ( ... ), czy „neuropatią" ( ... ).Jako uwarunkowane genotypowo musiały 
też wywierać wpływ na charakter twórczości, co I. Moscheles (według He
dleya) celnie określił słowami: „ Chopf'l był - jak jego muzyka". Nie wspiera 
to jednakże dawno przebrzmiałej legendy o „chorym geniuszu" czy „choro
bliwości" jego muzyki. 

Podobnie rzecz ma się z konstytucją fizyczną i wyglądem zewnętrznym 
kompozytora. Jego habitus asthenicus i częściowo przynależność do typu 
dynarskiego podkreślały szczególnie: „linijny wzrost", wysokie czoło, trój
kątny zarys brody (przy nietypowym zarysie żuchwy), wąski wyniosły nos 
oraz cienkie, słabo umięśnione kończyny. Wtórnie do coraz bardziej uderza
jących cech i objawów należały: bladość powłok i zanik podściółki tłuszczo

wej, wypieki; później „oczy w ciemnych podkowach" i iskrzący wzrok, wy
ostrzone rysy twarzy; wreszcie potliwość, stale utrudniony oddech itd. Po
zostawało to w związku z wcześnie ujawniającymi się niedomogami i choro
bami, a szczególnie z powolnym, etapowym rozwojem gruźlicy. 

Do chorób, na które Chopin -
w odróżnieniu od Glucka, Mozar
ta i Beethovena - na pewno nie 
zapadł, należała jeszcze czesta 
w tamtych latach ospa prawdzi
wa (szczepienia przeciwko niej 
dopiero sie upowszechniały); po
zostawiała ona z reguły blizny na 
twarzy, których nie widać na żad
nym z Jego wizerunków. Do 13 roku życia , nie bez związku z wymienionymi 

podatnościami, pobierał nauki w domu, w którym 
Chopinowie prowadzili stancję dla chłopców z zie
miańskich rodzin. Wywarło to znaczący wpływ 
- jak później w liceum - na jego „królewską edu
kację", zwiększyło wszakże możliwość nadkaże

nia znacznie podówczas rozpowszechnioną gruź
licą (w Europie umierał na nią co 4 - 5 człowiek). 
Przy powszechnym przekonaniu o braku jej zaka
żalności, szczególnie dla Frycka niebezpieczne były 
przyjacielskie kontakty z „notorycznymi" później 
gruźlikami, tj.]. Białobłockim (ur. 1805), „skuben
rem" stancji u Chopinów od ok. 1817 r. i A. Rogo
zińskim (ur. 1797), kolegą z Liceum Warszawskie
go. Z piśmiennictwa chopinowskiego wiadomo, że 
obaj chorowali na gruźlicę kości; ta jednak jest za
wsze powikłaniem choroby płucnej, która zwykle 
poprzedza tamtą przynajmniej o kilka lat. To samo 
dotyczy wykładowcy Warszawskiego Konserwato
rium W. W. Wiirfła, który nie tylko bywał w domu 
rodziców, ale w latach 1822-24 uczył Frycka gry na 
organach i zapewne był doradcą w kwestiach na
tury pianistycznej. Po kolejnych, częstych spotka
niach z Chopinem w Wiedniu jawnie chory Wiirfel 
zmarł w 1832 r. na suchoty w wieku 42 lat. 

Czesław Sielużycki, Chopin - geniusz cierpiqcy 



„Letni" patriota i religijny apostata 

W połowie lar trzydziestych Chopin podbił Pa
ryż bez reszty. Sukces i s ława następowały kolejno 
po sobie jak gładko przechodzące jedne w drugie 
elementy spi rali. Sprzedaż nowego utworu kom
pozytora wpłynęła na wzrost jego prestiżu jako na
uczyciela. Wzrosło również uznanie dla twórczośc i 

artysty dzi ęki magii jego wykonawstwa oraz uroko
wi, jaki wywierał na otoczenie. 

Chopinowi udało się wkroczyć w odgrodzo
ne murem od normalnego świata tereny zajmowa
ne przez bogaczy i arystokratów, w świat, w którym 
ju ż czuł się jak w domu. Obecnie pokaźne docho
dy artysty w znacznym stopniu kontrastowały z do
chodami jego emigracyjnych współtcJWarzyszy, któ
rzy - często z coraz większą rodziną do wyżywie
nia - ciułali rozpaczliwie grosz do grosza, aby choć 
utrzymać się na powierzchni. Wyjaśnienia Cho
pina, dlaczego życie na wysokiej stopie przekracza 
jego możliwośc i finansowe, wydają się niezbyt traf
ne: „Pięć lekcji mam dzisiaj dać , myśli sz, że mają

tek zarobię", pisał do starego przyjaciela; „kabriolet 
więcej kosztuje i białe rękawiczki, bez których nie 
miałbyś dobrego tonu". Jego żartobliwe podpisywa
nie listów do domu - „Fryderyk Chopin, biedak" 
- raczej wprowadzało w błąd niż bawiło tych, któ
rzy cierpieli nędzę w Warszawie okupowanej przez 

„Chopin wszystkim kobietom gło
wy zawraca", donosił jego przy
jaciel Orłowski. „Jest on teraz 
w modzie i niedługo zapewne 
świat ujrzy rękawiczki a la Cho
pin . Tęsknota tylko do kraju nie
kiedy go trawi." 

Dla bardziej gorliwych religijnie 
współziomków art ysty byto rze
czą niewybaczalną, że Chopin, 
ów „letni" patriota i religijny apo
stata, który rzadko przestępo
wał próg któregoś z kościołów, 
gdzie na każdej mszy Polacy mo
dlili się o wyzwolenie swej ojczy
zny, został obwołany przez cał y 

Paryż jako uosobienie polskiego 
geniuszu . 

Rosjan, szczególnie zaś markę kompozytora, która 
w tajemnicy wysiała mu 1200 franków ze swoich 
skromnych oszczędności. 

Artysta nigdy nie podzielał wiary polskiej dia
spory w tryumfalny powrót do wyzwolonej oj
czyzny. On sam nie chciał nigdy wrócić do kraju. 
W 1833 roku car ogłosił powszechną amnestię dla 
wszystkich emigrantów. Ci, którzy nie uczestniczy
li aktywnie w rewolucji, mogli wrócić do Polski -
na stałe lub na jaki ś czas. C hopin nigdy z tej okazji 
nie skorzystał. 

W oczekiwaniu na wyzwolenie Polski kolonia 
repatriantów podzieliła się według zasad religijnych 
lub politycznych na fanatyków millenaryzmu, spi
skowców rewolucyjnych, negocjatorów dyploma
tycznych. Inteligencja zjednoczyła się, przynajmniej 
jeśli idzie o kwestię wiary w sztukę zaangażowaną. 
Do artystów zrzeszonych w jej szeregach należało 
zatem zachowanie obecnośc i żywej Polski na ob
czyźnie , wysławianie jej heroicznej przeszłości, do
puszczanie do głosu udręczonych rodaków zmuszo
nych w kraju do milczenia, przypominanie jej so
jusznikom, iż obecne męczeństwo „Chrystusa Na

rodów" jest oznaką przyszłej boskiej przychylnoś ci . 

Największym zatem grzechem Chopina było 
stałe odrzucanie przezeń wyraźnego akcentowa
nia narodowości w muzyce. Ten sam upór, który 
w Warszawie przejawiał się u niego poprzez igno
rowanie kierowanego doń apelu o skomponowa
nie wielkiej narodowej opery będącej próbą ujęcia 
w formie dramatu przeszłości własnego kraju, oraz 
poprzez usilne obstawanie przy fortepianie, jako in
strumencie wystarczającym mu do wypowiadania 
się poprzez sztukę , sra ł się co najmniej czym ś w ro
dzaju zdrady. 

Benita Eisler, Pogrzeb Chopina 





Schumann i Des-dur 

Artykuł Schumanna oprócz słynnego powiedze
nia: „Czapki zdjąć, panowie, geniusz nadchodzi", 
zawiera w fikcyjnej rozmowie Florestana i Euze
biusza parę innych określeń i wiele piękności. Ów 
literacki debiut Schumanna wzrusza nas dzisiaj 
swym młodzieńczym zapałem. Chopina pozosta
wił obojętnym. 

Samo użycie przymiotnika „chopinowski" i raz 
po raz padające słowo „geniusz" powinny były 
zmiękczyć twardy smak Fryderyka. 

( 

U Schumanna stoi: „ ... und das aufgeblUhte 8-dur 
den ersten Kuss der Liebe recht bezeichnet ... " 
Chopin poprawia Schumanna; rzeczywiście od
powiednie miejsce Adagia napisane jest w Des
dur, ale robi przy tym złośliwy dowcip z calowa
niem w Des-dur, dowcip, który będzie miał całą 
swoją niespodziewaną historię. 

A on tymczasem pisze: 

„Wariacje B-dur, na które odebra
łem przed parą dniami z Kassel od 
jednego Niemca, entuzjazmowane
go tymi Wariacjami, dziesięcioar
kuszową recenzję. gdzie po ogrom
nych przedmowach przystępuje do 
rozbioru onych, takt w takt - tłu

maczy, że to nie są wariacje jak każ
de inne, tylko że to jest jakieś fan
tastyczne tableau. - Na drugą Wa
riację mówi, że Don Juan z Leporel
lem biega, na trzecią , że ściska Ze
rlinkę, a Mazetto w lewej ręce się 

gniewa - a na Adagia piąty takt po
wiada, że Don Juan całuje Zerlinkę 
w Des-dur. Plater pytał mnie wczo
raj, gdzie ma ten Des-dur, itd." 

Zawsze obcy 

Z Mickiewiczem Chopin widuje się często. Ale 
trudno o większe kontrasty. Wielki Litwin nie cał
kiem rozumie owego młodziutkiego Królewiaka. 
Razi go pozorny snobizm muzyka i zamknięcie się 
w swojej sztuce. Chociaż Chopin jeszcze w War
szawie uwielbiał aurora Ballad i romansów, nie jest 
w swych formach życiowych bynajmniej romanty
kiem. Lęka się owej bezkompromisowej wielkości 
Mickiewicza i owej nieogarnionej żądzy władzy, 
jaka nim miotała. Bo jedną z charakterystycznych 
cech Chopina, co i Liszt podkreśla, było to, że ni
gdy jego indywidualność nie zaciążyła nad nikim, 
nigdy ręką tyrańską nie sięgał po cudze losy i nie 
plątał ich pasma. Mickiewicz był za mało muzykal
ny, aby wbrew wszystkim ocenił c a ł ą wielkość 

Chopina; Chopin był za bardzo (i coraz bardziej) 
zapięty na wszystkie guziki, aby pojąć całą gwał
towność i cały ogień Mickiewicza. George Sand już 
lepiej rozumiała autora Dziadów. I chociaż dziś ze
stawiamy i porównujemy twórczość obu najświet
niejszych artystów, chociaż dzieło ich dopełnia się 
i zazębia w perspektywach historii, ich wzajemny 
codzienny stosunek nie składa się w zgodny kontra
punkt. 

„Wszystko to razem stanowiło - że ( ... ) zacy
tujemy Liszta, jedynego biografa, który widywał 
Chopina na co dzień - że Chopin, aczkolwiek 
związany tak blisko z wieloma najwybitniejszymi 
osobistościami ówczesnego ruchu literackiego i ar
tystycznego, iż zdawał się być z nimi jednym, mimo 
to pośrodku nich wszystkich pozostawał zawsze 
obcym." 

Jarosław Iwaszkiewicz, Chopin 



*** 

W eonach niektórych polonezów Chopina, zda się słyszymy kroki więcej 
niż pewne, ciężkie, ludzi z dumną odwagą stawiających czoło wszelkiej nie
sprawiedliwości, jaką los może zgotować. Chwilami ulegamy złudzeniu, 
że przesuwają się przed nami wspaniałe grupy jak gdyby z obrazów Paola 
Veronese; wyobraźnia nasza przyodziewa je w zbytkowny strój dawnych 
wieków: złote brokaty, aksamity, szumiące jedwabie, wytworne, miękkie 
sobole, wyloty komuszy z gracją odrzucone z ramion, damasceńskie szable, 
bogactwo klejnotów, obuwie krwistoczerwone lub złocistożółte, pasy o fa
listych frędzlach, poważne kwefy, pokryte perłami staniki, szeleszczące tre
ny, fryzury skrzące się rubinami lub zielenią szmaragdów, maleńkie panto
felki haftowane bursztynami, rękawiczki przesiąknięte wonią wschodnich 
pachnideł. Grupy te wyraźnie odcinają się na bezbarwnym tle minionych 
czasów, wśród wspaniałych zbytkownych perskich dywanów, misternie in
krustowanych mebli z Konstantynopola, wśród całego rozrzutnego przepy
chu, jakim otaczali się magnaci, u których cokaj lał się strumieniami, a pili 
go z pozłacanych kubków zdobnych w medaliony, podkuwali swe arabskie 
wierzchowce srebrem, a tarcze herbowe wieńczyli koroną, którą elekcja mo
gła zmienić w koronę królewską, w związku z czym lekceważyli wszelkie 
inne tytuły, gdyż owa korona herbowa była symbolem chwalebnej równości. 

Pierwotny charakter poloneza jako tańca jest dzisiaj dość trudny do od
gadnięcia, tak dalece się bowiem znii!kształcił - zdaniem tych, którzy wi
dzieli go na sali balowej jeszcze w początkach naszego stulecia. Rozumiem, 
jak bardzo musi im się wydawać dziś mdły i bez wyrazu, skoro uświado
mię sobie, że większość tańców narodowych absolutnie nie mogła zachować 
pierwotnego specyficznego charakteru z chwilą, gdy wyszedł z użycia strój 
właściwy danemu tańcowi, polonez zaś w szczególnej mierze jest zupełnie 
pozbawiony szybkich ruchów, prawdziwych kroków tanecznych w ścisłym 
choreograficznym znaczeniu tego słowa, trudnych i ujednostajnionych fi
gur; polonez więc, którego celem w zasadzie jest raczej popis osobisty niż za
loty, musiał szybko utracić swą wspaniałą wagę . swą dumną samoistną war
tość i zmienić się w nieciekawą przechadzkę dookoła sali - odkąd tance
rze zostali pozbawieni akcesoriów niezbędnych do ożywienia przy pomocy 
odpowiednich gestów jego figur w założeniu tak prostych, które dziś stały 

się zdecydowanie monotonne. Gdyby nie opowie
ści i przykłady demonstrowane przez paru starców, 
wciąż jeszcze noszących dawny strój polski, trud
no byłoby wyobrazić sobie liczne dodatkowe gesty 
i wymowną mimikę, jaką się w polonezie niegdyś 
stosowało. Był on jednym z rzadkich, wyjątkowych 
tańców, mających na celu przede wszystkim zwró
cenie uwagi na mężczyzn, wysunięcie ich na pierw
szy plan i wzbudzenie podziwu dla ich urody, wy
tworności , marsowej i dwornej postawy. (Czy te 
dwa przymiotniki - marsowy i dworny - nie okre
ślają charakteru Polaków?„.) Nawet sama nazwa 
tego tańca w oryginale jest rzeczownikiem rodzaju 
męskiego i jedynie przez wyraźne nieporozumienie 
w języku francuskim przybrała formę rodzaju żeń
skiego. 

Franciszek Liszt, Fryderyk Chopin 

Tajne struny serca 

Gdy polonez chopinowski 

Tajne struny serca ruszy, 

Zawsze wtedy mam widzenie 

Narodowej, polskiej duszy. 

Dusza ta mi się objawia 

Nie w zamęcie, nie w wybuchu, 

Ale w jakimś idealnym. 

Postępowym, wiecznym ruchu. 

Ruch ten wolnej chce przestrzeni, 

By roztoczyć rytm wspaniały, 

Jakichś ornych pól szerokich, 

Jakichś pól ogromnych - chwały. 

Rytm jej to nie rytm wesela, 

Lecz powagi i zapału , 

Gdy, natchniona, w przyszłość kroczy 

W jasnych łunach ideału . 

Mija czasy i stulecia, 

Próg jej żaden nie zatrzyma, 

Idzie, jutrem zadumana, 

Z utkwionymi w świat oczyma. 

Idzie cala w orlich szumach, 

Z chorągwianym piór szelestem. 

W jakąś wielką zorze ludów 

Idzie żywym manifestem. 

Maria Konopnicka 



Lekcja muzyki 

Chopin był niezrównanym nauczycielem. Kwota 20 franków za lekcję, 

płacona przez tych, którzy mogli sobie na to pozwolić, nie nosiła na sobie 
piętna jego sławy. Artysta miał dar przekazywania swojej wiedzy uczniom 
w sposób, który dawał im pełną swobodę, a zarazem ich inspirował. Uczył, 
posługując się przykładem. Podczas lekcji uczniowie mieli do dyspozycji 
wielkiego pleyela, natomiast siedzący obok nich Chopin grał na małym 
„pianinie". Równocześnie, w sposób rygorystyczny i dokładny, zwracał 
uwagę na postępy każdego ucznia, szczególnie jeśli idzie o uzyskanie od
powiedniej pozycji rąk na klawiaturze, w czym był nieubłagany, pomagając 
uczniom opanowywać jego własne innowacje w zakresie palcowania i pe
dalizacji. 

Co do samodzielnego ćwiczenia uczniów reprezentował postawę jeszcze 
bardziej radykalną. Opowiadając się zdecydowanie przeciwko poglądowi, że 
„im więcej, tym lepiej", ostrzegał przed zmęczeniem, które - jego zdaniem 
- przynosiło efekty odwrotne od zamierzonych. Uczennicy, która chwaliła 
się, że ćwiczy sześć godzin dziennie, radził skrócić ten czas o połowę i nawet 
wówczas przedzielać owe „sesje" fortepianowe przerwami poświęconymi na 
czytanie książek, oglądanie arcydzieł malarskich czy po prostu spacerowa
nie. Jedynym celem techniki jest sw5boda, wyzwolenie naturalnych zdol
ności interpretacyjnych, nie zaś uprawianie akrobacji na klawiaturze, jako 
cel sam w sobie - co należy do zasobu chwytów typowych dla Kalkbrennera 
czy Liszta. Uderzenie, jak podkreślał Chopin, to sekret „tworzenia najpięk
niejszej jakości brzmienia". Słynne touchee Chopina opisywano jako ruch 
„głaszczący" klawisze, który wyczarowywał z końcowych dźwięków utwo
ru rodzaj magicznego pogłosu unoszącego się długo w powietrzu. 

Ponad monotonne ćwiczenie gam czy oddawanie się sławnym etiudom 
Czernego Chopin przekładał „intensywne skupienie się" na słuchaniu wła
snej gry w celu „udoskonalania swojego słuchu". 

Benita Eisler, Pogrzeb Chopina 
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„On vous adore .. . " 

Nazwano go najbardziej lakonicznym listem miłosnym świata. Kankę pa
pieru, na której George Sand skreśliła re trzy słowa - tak jednoznaczne, 
mimo ich gramatycznej otwartości - zachował Chopin do końca swych dni. 
Zachował wśród dokumentów życia, których nie ma się odwagi fizycznie 
unicestwić, ostatecznie wymazać z pamięci, mimo iż koleje losu odebrały 
im aktualność. 

„Ktoś Pana uwielbia ... " Kartka, sygnowana monogramem G. S., nie po
siadała dary. Próbowano przymierzyć ją do obu życiorysów. Georges Lubin 
przekonał biografów, iż pochodzi z końca kwietnia roku 1838. Nawet do
kładniej: że została napisana w środę 25 lub w piątek 27 tego miesiąca i wiąże 
się z wieczorem muzycznym spędzonym w salonie Charlorry Marliani. Czy
li z momentem, od którego sprawy zaczną się toczyć crescendo i acce/Lerando. 

Kronikarze coraz częściej mają okazję norować wspólną obecność co
raz już wyrazistszej dla innych pary. Wszędzie, gdzie Chopin grać będzie 
w „małym gronie" - u markiza de Cusrine, u Marlianich, u Grzymały czy 
u siebie - będzie można spotkać George, słuchającą go w skupieniu, niemal 
nabożnie. Tak ją „wtuloną w fotel i wspartą o konsolę" zapamiętał i spor
tretował Liszt - we wspomnianej wcześniej księdze - zasłuchaną i śledzą

cą z żywym zainteresowaniem ren „przypływ i odpływ tonów, które zjawi
ły się, by jęczeć, grzmieć, szeptać i lA"nierać na klawiaturze instrumentu, 
przy którym siedział Chopin". Portret był zbiorowy, dzięki czemu poznać 
można krąg osób dla nowo zaistniałej konstelacji - znaczący. Liszt wyliczył 
i naszkicował ich postacie „skupione w kręgu światła , wokół fortepianu" -
z prawdą i ekspresją naocznego świadka. Heine, nazwany „najsmutniejszym 
z dowcipnisiów", ukazany został jako ren, który z Chopinem „rozumiał się 
w półsłowa i półdźwięku". Meyerbeer - jako „pławiący się w rozkoszy śle
dzenia każdego szczegółu subtelnych arabesek, otulających myśli Chopina 
jakby cudowną koronką". Adolphe Nourrit, wspomniany już wcześniej, nie
powtarzalny odtwórca pieśni Schuberta, pojawił się tu jako arrysra „szla
chetny, namiętny i ascetyczny równocześnie, szczery i niemal surowy kato
lik, który odmawiał swego talentu wszelkim sprawom związanym z uczu
ciami powierzchownymi". Ferdynanda Hillera ukazał Liszt jako kompo-

l 

zyrora obdarzonego talentem, „pokrewnym talentowi Chopina", jako „jed
nego z najwierniejszych jego przyjaciół". Eugeniusza Delacroix, „tego Ru
bensa ówczesnego romantyzmu", zapamiętał w pozycji słuchacza „trwające
go w kontemplacji". Galerię sławnych a bliskich Chopinowi głów, wyławia
nych z półmroku salonu przez światło świec i ognia buzującego na komin
ku, dopełniały jeszcze dwie: Niemcewicza i Mickiewicza. Pierwszy z nich, 
we wspomnieniu Liszta, „słuchał w skupionym milczeniu swych własnych 
Śpiewów historycznych, które Chopin przenosił z poezji na muzykę". Z po
staci Mickiewicza, „tego Dantego Północy'', zapamiętał Liszt „smutek, mil
czenie i gorycz obczyzny". 

W ten krąg ludzi - może z wyjątkiem Meyerbeera - istotnie bliskich so
bie wprowadził Chopin autorkę Indiany i Mauprata. Nie przyjmowano tu jej 
jedynie jako osoby prowokacyjnie ekstrawaganckiej, jako femme libre i powie
ściopisarki bulwersującej stale na nowo opinię publiczną. W kręgu , o którym 
mowa, już sama rodząca się przyjaźń z Chopinem nobilitowała, wymagając 

w zamian pewnej korekty własnego faron d'etre. W obrazie utrwalonym 
przez Liszta George Sand jawi się więc w owym geście „wtulenia w fotel" i za
słuchania w muzykę Chopina, zarazem - Liszt nie szczędził słów wzniosłych 
- jako osoba „opromieniająca ów koncert blaskiem swego płomiennego ge
niuszu, obdarzonego rzadką właściwością - zdolnością dostrzegania piękna 
we wszystkich przejawach sztuki i przyrody, stanowiącą może ów d r u -
g i w z r o k, jaki wszystkie narody przypisują natchnionym kobietom". 

Nietrudno się domyśleć, iż twierdza została wreszcie zdobyta. Któregoś 

z tych majowych wieczorów roku 1838 poddał się Chopin nastrojowi chwi
li. Ale opory nie ustąpiły od razu, ani całkowicie. 

„Nieśmiałość i wstydliwość - jak skomentował ów moment Andre 
Maurois w swej pasjonującej biografii autorki Lelii - rozbudzają pożądanie 

o wiele pewniej niż kokieteria, która je naśladuje w sposób mniej natural
ny. Ten człowiek, tak powściągliwy, który unikał zbliżenia, opętał George." 
Zdobyła się więc na jeszcze jeden krok, przedziwny: odwołała się do pomocy 
wspólnego już im obojgu przyjaciela . W końcu maja napisała list do Wojcie
cha Grzymały; list, który przeszedł do historii romantycznej epistolografii 
jako swoiste curiosum. 

Mieczysław Tomaszewski, 
Chopin i George Sand. Milość nie od pierwszego spojrzenia 
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List do Juliana Fontany w Londynie 

Moje życie. 

Calder House, Mid-Calder 
Szkocya (12 mil od Edimburga [I], jeżeli ci to 

pr2yjemność może zrobić) . 

18 AoOt 1848. 

Żebym był zdrowszy, to bym do Londynu się[!] jutro cię uściskać pojechał. 
Może się już nie tak prędko bliżej zobaczymy. Jesteśmy stare cymbały, na 
których czas i okoliczności swoje tryliki nieszczęsne powygrywały. Tak, 
stare 2 cy m bały, chociaż się będziesz bronił od tego towarzystwa. 
To nie ubliża piękności ani zacności: la table d'harmonie doskonała, tyl
ko się struny pozrywały, niektóre kolki powyskakiwały. Jedyna bieda to: 
żeśmy sławnego lutnisty, jakiegoś Straduarego sui generis, roboty, którego 
już niema, żeby nas zreparował. Nie umiemy tonów nowych wydawać pod 

kiepskimi rękami i dusimy w sobie to wszystko, czego dla braku lutnisty 
już z nas nikt nie wydobędzie. Ja już ledwo dyszę: je suis tout pret a cre
ver, a ty łysiejesz zapewne i zostaniesz jeszcze nad moim kamieniem, jak 
te wierzby nasze, pamiętasz? co to goły łeb pokazują. Nie wiem, dlacze
go Jasio nieboszczyk i Antek mi teraz w myśli, a W itwicki, a Sobański! 
Ci, z którymi najściślej w harmonii bylem, także dla mnie umarli: nawet 
Ennike, nasz najlepszy stroiciel, się utopił. Więc już nie mam dobrze na
strojonego podług mojego zwyczaju fortep[ianu] na świecie. Moos umarł 
i nikt mi już obuwia tak wygodnego nie robi. Jeszcze 4-ch a 5-ciu niech mi 
pojedzie do bramy Ś[ więte ]go Piotra, a całe życie moje wygodniejsze będzie 
ad patres. Moi poczciwi i Matka i Siostry z laski P[ana] B[oga] żyją, ale 
cholera! Tytus także poczciwiec! Ty liczysz [się] jeszcze, jak widzisz, do naj
starszych moich wspomnień i ja do twoich, boś ty młodszy podobno (jak 

to dziś wiele znaczy, który od nas ma dwie godziny więcej!). Zaręczam ci, 
żebym [!] chętnie przystał być b a r d z o nawet młodszym od Ciebie, aby 
Cię w przejeździe twoim uściskać. Że Ciebie żółta febra, a mnie żólraczka 
nie porwała, to niepojęta rzecz! bośmy obydwaj na te żólrka wystawieni 
byli. Piszę ci głupstwa, bo nic rozsądnego w głowie nie mam. Wegetuję, 
czekam zimy cierpliwie, marzę to o domu, to o Rzymie, to o szczęściu, to 
o biedzie. Nikt mi dziś do gustu nie gra, a t a k s i ę w y ro z u m i a ł y 
zrobiłem, że mógłbym Sowińskiego Oratorium z przyjemnością słuchać 
i nie umrzeć. Przypomina mi się N o r b I i n malarz, który mówił, że 
jeden pewny malarz w Rzymie widział robotę jednego, drugiego i tak mu 
się n i e p r z y j e m n i e zrobiło, że u m a r ł. Co mi się zostało, to nos 
duży i 4-ty palec n i e w y r o b i o n y. Jesteś niegodziwiec, jeżeli mi sło
wa nie odpiszesz na ten mój obecny e p i t r . Zlyś czas wybrał na twoją 
podróż. Jednakże niech Cię Bóg Ojców prowadzi. Bądź szczęśliwy! My
ślę, żes dobrze zrobił, żeś osiadł w nowym Jorku a nie w Hawannie. Jeżeli 
E m m e r s o n a zobaczysz, sławnego waszego filozofa, przypomnij mu 
o mnie. Herbego uściskaj, a siebie ucałuj i nie krzyw się. 

Twój stary 
Ch. 



Śmierć na oczach świata 

Dowiedziałem się po obiedzie o śmierci Chopina. 
Dziwna rzecz! Z rana, zanim wstałem z łóżka, ude
rzyła mnie ta myśl. Wiele już razy doznawałem po
dobnych przeczuć. Cóż za strata! Niegodni łajdacy 
rozpierają się na swoich miejscach, podczas gdy ta 
piękna dusza oddala się od nas! 

Eugene Delacroix, 
Dziennik, 

20 października 1849 

Jest rzeczą osobliwą, jak wiele 
osób, mężczyzn i kobiet, twier
dziło, że byli obecni przy śmierci 
Chopina, te opowieści są licz
niejsze i dłuższe niż opowiadane 
zazwyczaj po śmierci kogoś z pa
nującej rodziny. Prawie wszyst
kie budzą wątpliwości . Gutman 
powiedział np., że George Sand 
przyszła do domu na Place Ven
dome, a gdy jeJ nie dopuszczono 
do chorego odeszła płacząc. Ta 
wzruszająca historia jest cał

kiem zmyślona. Według wcze
snego biografa Chopina, F. Niec
ksa, Chopin powiedział swojemu 
przyjacielowi Franchomme: „Ona 
(tj . George Sand) obiecała mi, że 
ja umre w jej objęciach. Czy ona 
była tu, aby wypełnić te swoją 
obietnice lub choćby pożegnać sie 
ze mną?" Ta historia jest całkiem 
nieprawdopodobna. 

Ksiądz Aleksander Jełowicki: 

Dzień i noc prawie ciągle trzymał mię za obie ręce, nie chcąc mię puścić, 
a mówiąc: „Ty mnie nie odstąpisz w tej stanowczej chwi li". I tulił się do 
mnie, jak zwykło dziecię czasu niebezpiecznego tulić się do matki. I co 
chwila wolał: „Jezus, Maria", i całował krzyż z zachwytem wiary i nadziei, 
i wielkiej miłości. Niekiedy przemawiał do obecnych, z największą tkliwo
ścią mówiąc: „Kocham Boga i kocham ludzi!. .. Dobrze mi, że tak umie
ram.„ Siostro moja kochana, nie płacz.„ Nie płaczcie, przyjaciele moi. Jam 
szczęśliwy! Czuję, że umieram. Módlcie się za mną! Do widzenia w niebie". 
To znowu do lekarzy usiłujących przytrzymać w nim życie powiadał: 
„Puśćcie mię, niech umrę. Już mi Bóg przebaczył, już mię wola do siebie! 
Puśćcie mię, chcę umrzeć!" I znowu: „O, pięknaż ro umiejętność przedłu
żać cierpienia. Gdybyż jeszcze na co dobrego, na jaką ofiarę! Ale na umęcze
nie mnie i tych, co mnie kochają, piękna umiejętność!" I znowu: „Zadaje
cie mi na próżno cierpienia srogie. Możeście się pomylili. Ale Bóg się nie po
mylił. On mię oczyszcza. O, jakże Bóg dobry, że mię na tym świecie karze! 
O, jakże Bóg dobry!" 



Wojciech Grzymała: 

Nawet starożytność, nawet epoka stoików nie dała nam przykładu śmierci 
piękniejszej i - wspanialszej, bardziej chrześcijańskiej, czystszej duszy. Ago
nia, po spowiedzi i przyjęciu Sakramentów, trwała jeszcze trzy dni i trzy 
noce. Lekarze nadziwić się nie mogli rej niespożytej żywotności. Wówczas 
ro owładnęło mną przekonanie, że gdyby nie był na swoje nieszczęście po
znał G. S., która zatruła całe jego istnienie, byłby dożył wieku Cherubinie
go. Aż do ostatniego dnia, do ostatniej godziny zachował całą przytomność 
umysłu. Podnosił się niekiedy, siadał i do dwudziestu przynajmniej osób, do 
swoich wielbicieli - nędzarzy w łachmanach i wielkich tego świata w gro
nostajach, którzy przez cztery dni i noce na klęczkach nieustannie odma
wiali modlitwy - zwracał się z radami, perswazjami, powiedziałbym nawet 
- ze słowami pociechy. Wykazywał niepojęty po prostu takt, umiarkowanie 
i bystrość; przy tym dobroć jego i pobłażliwość były już nie z tego świata. 

George Sand do Etienne'a Arago: 

I I listopada 1849 

Mój biedny chory umarł w objęciach księży i dewotek. Choć w nic nie wie
rzył, a jednak lubił dewotów. Nigdy w życiu nie spotkałam poety, który był 
bardziej ateistą, ani ateisty, który był bardziej poetą. On wierzył w ro, że 
w i er z y ł w jakiś rodzaj boskości i w jakąś fantastyczną nieśmiertelność . 

W sumie ro była mglistość geniuszu, a zarazem nicość refleksji . W ostatnich 
chwilach, choć go zmuszano, aby całował relikwie wszystkich świętych, on 
faktycznie myślał tylko o pięknym pogrzebie z muzyką. Serce jego umierało 
po trochu, stopniowo i wydaje się, że ani na chwilę nie pomyślał o mnie, 
choć ja opiekowałam się nim jak własnym synem przez dziewięć lat. 

Maria Gordon-Smith, 
George R. Marek, 

Chopin 
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Wspomnienie o Paulinie Czernickiej 

W roku 1947, w lipcu , wyjechałam na Dolny Śląsk w po 
szukiwaniu fortepianów poniemieckich dla Państwowej 

Średniej Szkoły Muzycznej w Krakowie , w której wów
czas pracowałam , dla siebie oraz dla kilku jeszcze 
pianistów. Skierowano mnie do Jeleniej Góry i jej 
okolic. 

Wtedy to poznałam Paulinę Czernicką , która praco
wała w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Jeleniej 
Górze jako referent do spraw kultury. Skierowana do 
niej przez Henryka Sztompkę (dla którego też starałam 
się o fortepian) , udałam się do p. Czernickiej z prośbą 
o informacje . Znajomość ta przerodziła się w przyjaźń , 

tym bardziej że muzyka , artysta , były jakby magiczny
mi zaklęciami , które ją budziły z jakiegoś odrętwie

nia . Natychmiast stawała się ożywiona, pełna humoru 
i elokwencji , sypała dowcipami , bawiąc cale towarzy
stwo, i zdawało się , że jest zadowolona z życia. Naj 
większą jej wtedy przyjemnością było móc cytować z pa
mięci wypowiedzi Chopina , zawarte jakoby w będących 
w jej posiadaniu listach do Delfiny Potockiej , rzekomo 
z nią spokrewnionej . Pasja i głębokie umiłowanie twór
cy mazurków pozwalały pr:;rypuszczać, że cytaty te były 
autentyczne . Gdy czar muzyki mijał , p. Czernicka gasła 
i milkła natychmiast , zamykała się w sobie i wyglądała 
jakby na nieobecną. W życiu codziennym była to osoba 
na pierwszy rzut oka bardzo nieefektowna, o drobnej , 
niepokaźnej sylwetce , krótkowzroczna , a poza tym za
niedbana , zabiedzona i bardzo niezaradna . Uprzejmość 

i serdeczność jej zachowania od razu jednak zjednywa
ły sympatię i pozwalały na szczery, niewymuszony kon
takt towarzyski.( ... ) 

Żyła w bardzo ciężkich warunkach materialnych , po
nieważ musiała utrzymywać dorosłego syna , po jego 
powrocie z wojska , który nie chciał się uczyć ani 
pracować , tylko szantażował matkę w nieludzki sposób 

w dzień i w nocy . To stosunek do syna , skończonego hi
steryka , oparty na ciągłym lęku , i niemożność , a ra
czej nieumiejętność uwolnienia się od niego była po
wodem jej ukrytego cierpienia , które znosiła z jakimś 
desperackim uporem , wbrew sobie samej . Byłam kilka
krotnym , mimowolnym świadkiem zachowania się syna wo 
bec matki , wrażliwej jak dziecko i potrzebującej opie
ki, którą powinien był nad nią roztoczyć jej syn . 

W roku 1949, w sierpniu , spędzałam wakacje w Je 
leniej Górze i starałam się usilnie ułatwić p . Czer
nickiej odejście od syna , z pomocą pp . Niedźwieckich , 

którzy jej zaproponowali locum u siebie. Z mieszkania 
miała po kryjomu przed synem wziąć tylko fortepian, 
do którego przewiezienia był już zamówiony „Hartwig". 
W przeddzień zamierzonej przeprowadzki p . Czernicka 
przyszła do mnie ; słuchając muzyki , z wielkim smutkiem 
powiedziała : „jedyny ważny sens życia przedstawia tyl
ko muzyka", która była jej umiłowaniem . Już jej więcej 
nie zobaczyłam , bo w nocy z 1 na 2 września popełniła 
samobójstwo , zażywając większą dozę luminalu. Nieste 
ty, nie udało się jej uratować . 

Nikt nie wie , jaka tragedia rozegrała się tej nocy 
między matką a synem , który spowodował samobójstwo . 

Pogrzeb odbył się 7 września . 

Tajemnica listów Chopina do Delfiny została przez 
nią nie wyjaśniona . Jeśli była ich autorem , to nie dla 
jakichś osobistych korzyści czy zdobycia uznania , tyl
ko z wielkiego uwielbienia dla Chopina , graniczącego 

nieomal z kultem. Należy jej się za to dobra pamięć , 

gdy się nie może sama bronić , a nie lekceważenie czy 
pogarda , bo była bardzo nieszczęśliwa. 

Kraków, 11 III 1964 (-) Maria Ogilbianka 



Chopin na dwa pianina 
Valdemossa to miasteczko na Majorce, w którym 
przebywali Fryderyk Chopin i George Sand. Ale gdzie 
konkretnie mieszkali - o to toczy się dziś walka 
w sądzie 

Spór o krórki pobyr na Majorce (zima 1838/ 1839 r.) zaczął się niedługo po 
rym, jak para arrysrów opuściła wyspę. Od niemal 80 lar w dawnym klasz
torze karruzów w Valdemossie można zwiedzać dwie różne cele Chopina i 
w każdej podziwiać pianino kompozyrora, na krórym powstały 24 prelu
dia. Do obu muzeów jest jeden biler. Dwie rodziny, króre są właścicielami 
dwóch chopinowskich apartamenrów, mimo pozorów zgody finansowej, w 
przyjaźni nie żyją i konkurują o prawo do chopinowskiej wyłączności. Hi
srorycy i biografowie Chopina nie wydali ostatecznego werdyktu. Spór o au
tenryczność cel i insrrumenrów rozstrzygnie sąd . Pierwsza rozprawa już się 
odbyła. („.) 

Agnieszka Sowa, „Poli tyka", 18 września 2010 
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W programie wykorzystano fragmenty następujących publikacji: 

Czesław Sielużycki, Chopin - geniusz cierpiący, 

Wydawnictwo Aula 1999 

Jarosław Iwaszkiewicz. Chopin, PWM, Kraków 1984 

Benita Eisler. Pogrzeb Chopina, tłum. Ewa Gabryś, 

PWM SA, Kraków 2005 

Mieczysław Tomaszewski, Chopin i George Sand. Mifość nie od pierwszego 

spojrzenia, WL, Kraków 2003 

Franciszek Liszt. Fryderyk Chopin, tłum. Maria Traczewska, 

PWM, Kraków 1960 

Maria Gordon-Smith , George R. Marek, Chopin, 
tłum. Aldona Szpakowska. Czytelnik, Warszawa 1990 

Jerzy Maria Smoter. Spór o „listy" Chopina do Delfiny Potockiej. 

PWM . Kraków 1966 
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Okladka na podstawie zdjęcia Michala Grabowskiego. 

redakcja programu -Agnieszka Fryz-Więcek 
opracowanie graficzne -Marcin Przybytko 
opracowanie komputerowe - Piotr Kotodziej 
©Stary Teatr. Kraków 2010 
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Narodowl,d Slarl,d Tealr w Krakowie 

Chopin 
kontra Szopen 

Scenariusz Agnieszka Fryz -Więcek 

Mikołaj Grabowski 

Reżyseria Mikołaj Grabowski 



W scenariuszu spektaklu wykorzystane zastały następu j qce utwory lu b ich fragme nty: 

Wanda Chatamska, W Żelazowej Woli 

Konstanty Ildefons Gałczyński , Spotkanie z Chopinem (z poematu Niobe) 

Maria Konopnicka, Gdy polonez chopinowski; W rocznicę Chopina 

Cyprian Kamil Norwid, Promethidion, Czarne kwiaty 

Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Cień Chopina 

Leopold Staff, Zniszczenie pomnika Chopina 

Jerzy Zajqczkowski, Zaczarowany fortepian 

Korespondencja Fryderyka Chopina, oprac. B.E. Sydow, PIW, Warszawa 1955 

Korespondencja Chopina z George Sand i jej dziećmi, oprac. K. Kobylańska, 

tłum. tekstów franc. Julia Hartwig, PIW, Warszawa 1981 

Benita Eisler, Pogrzeb Chopina, tłum . Ewa Gabryś, PWM SA, Kraków 2005 

Witold Gombrowicz, Dziennik 1953-56, WL, Kraków 1986 

Ferdynand Hoesick, Chopin. Życie i twórczość, PWM, Kraków 1962 

Jarosław lwaszkiewiczcChopin, PWM, Kraków 1984 

Józef Jankowski, Miłość artysty: Chopin i pani Sand, Gebethner i Wolff, Warszawa 1927 

Fra nciszek Li szt, Fryderyk Chopin, tłum. Maria Traczewska, PWM, Kraków 1960 

Julian Ursyn Niemcewicz, Pamiętniki czasów moich, PIW, Warszawa 1957 

Magdalena Oliferko, Fontana i Chopin w listach, NIFC, Warszawa 2009 

Henryk Opieńsk i , Chopin, G utenberg-Print, Warszawo 1996 

Czesław Sie l użycki, Chopin - geniusz cierpiący, Wydawnictwo AULA, Podkowa Leśno 1999 

Jerzy Maria Smoter, Spór o ,,listy" Chopina do Delfiny Potockiej, PWM, Kraków 1976 

Piotr Szumiński, Awantura o miłosną korespondencję, Semper, Warszawa 2005. 

reżyseria , aranżacja przestrzeni , kostiumy _ Mikołaj Grabowski 

muzyka _ Stanisław Radwan 

projekcje, reżyseria światła_ Michał Grabowski 

współpraca scenograficzna, animacje_ Katarzyna Kowalczyk 

występują: 

Prezenterka _ Marta Ojrzyńska 
Prezenter_ Krzysztof Zarzecki 
Miłośnik Szopena_ Rajmund Jarosz 
Miłośniczka Szopena_ Beata Malczewska 
Paulina_ Lidia Duda 
Szopen_ Krzysztof Zawadzki 
Sand owa_ Katarzyna Gniewkowska 
Chopin_ Marcin Kalisz 
George Sand _Dorota Segda 
Lekarz I_ Arkadiusz Brykalski 
Lekarz li_ Bogdan Słomiński 
Pani Chopinolog_ Monika Jakowczuk 
Fontana_ Leszek Piskorz 
Gombrowicz_ Krzysztof Stawowy 
oraz 

Zakonnik_ Mieczysław Mejza 
Uczennica_ Kasia Czarnecka I Tosia Paruch I Basia Wisłocka 

premiera_ 23 października 201 O na Scenie Kameralnej 



Narodowy Story Teatr 

im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie 
założony w 1781 roku, sezon 179 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny __ Mikołai Grabowski 

Zastępca Dyrektora __ Aleksander Nowak 

Kierownik muzyczny __ Mieczysław Meiza 

koordynacjo procy artystyczne j i impresariat __ Kingo Głowacka 
Agnieszko Szczepańska, Urszulo Wać, Janusz Jarecki 
promocjo __ Barbaro Kwiatkowska 
Danuto Rogowska, Morio Trzupek, Agnieszko Więckowska 
dział literacki __ Agnieszko Fryz-Więcek, Szymon Wróblewski 
Elżbieto Bińczycko 

inspicjent __ Zbigniew S. Koleto 
sufler Joanno Monkiewicz 
światło Adom Piwowar 
dźwięk __ Mieczysław Guzgon 
brygadzista sceny __ Jacek Puzia 
charakteryzacja __ Aleksandra Bałuszek 
kostiumy: 
pracownia krawiecka damska __ Elżbieta Rachwał 
pracownia krawiecka męska __ Fryderyk Kałkus 
dekoracje: 
pracownia butoforsko __ Jerzy Cieślicki 
pracownio malarsko __ Małgorzato To logo 
pracownio stolarsko __ Zbigniew Wqsik 
pracownio ślusarsko __ Adom Rojek 
pracownio tapicerska __ Jon Regulski 
kierownictwo techniczne __ Krzysztof Fedorów, Tadeusz Kulowski 
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Premiera 

23 października 2010 i; 

Koncert księżnej Marceliny Czartoryskiej 
w Starym Teatrze 

Księżna Marcelina Czartoryska (1817-

1894), córka księcia Michała Radziwiłła 

pułkownika wojsk Księstwa Warszaw
skiego, żona księcia Aleksandra Romu
alda Czartoryskiego była jedną z najbar
dziej wpływowych i zasłużonych postaci 

w dziewiętnastowiecznym Krakowie. 
W burzliwych czasach Wiosny Ludów 
Czartoryscy sprzedali swoje dobra na 
terenie zaboru rosyjskiego, przestając 

być tym samym carskimi poddanymi, 
przenieśli się do Paryża, gdzie od lat re
zydował stryj księcia - przywódca pol
skiej emigracji, twórca Hotelu Lambert 
- książę Adam Czartoryski . Księżna 

Marcelina znawczyni i admiratorka mu
zyki była przede wszystkim utalentowa
ną pianistką, uczennicą i przyjaciółką 

Fryderyka Chopina, wspierającą go do 
ostatnich chwil życia. Po śmierci kom
pozytora, koncertując w całej Europie, 

zdobyła sławę spadkobierczyni jego stylu gry i niezrównanej interpretatorki dzieł mistrza. 
W roku 1869 osiadła wraz z mężem na stałe w Krakowie. Siedzibą Czartoryskich stał się naj
piękniejszy pałac w okolicach miasta - Willa Decjusza na Woli Justowskiej i kamienica przy 
ulicy Sławkowskiej 5 (obecny Hotel Grand). Książęca para prowadziła dom otwarty, prze

sycony patriotycznym duchem, wyraźnie odcinający się od kolaboracji z zaborcą (dla tych, 
którzy bywali u gubernatora Edwarda Clam-Martinitza drzwi były zamknięte). W środowe 

popołudnia w literacko-artystycznym salonie księżnej Marceliny odbywały się koncerty, 
bywali najwybitniejsi przedstawiciele sztuki, literatury i nauki. Przy wydatnym wsparciu 
Czartoryskich działało Krakowskie Towarzystwo Muzyczne, przyczynili się także do utwo
rzenie Konserwatorium. Księżna przez całe swoje pracowite życie, podobnie jak muzyce, 
wiele troski, uwagi, a także prywatnych funduszy poświęcała filantropi. Założyła dom dla 
Sióstr Miłosierdzia na Kazimierzu, w roku 1876 z jej inicjatywy powstał nowoczesny szpital 
dziecięcy $w. Ludwika, a także Kolonia Lecznicza św. Józefa w Rabce. 

Nim księżna Marcelina na stałe osiadła w Galicji, wiele razy odwiedzała Polskę, kon
certując w Poznaniu, Lwowie i Krakowie. Jeden z takich wieczorów zorganizowany na cele 
dobroczynne odbył się 19 stycznia 1859 roku w sali redutowej Starego Teatru. Uczennicy 
Chopina towarzyszyli: wybitny wirtuoz skrzypiec Nikodem Biernacki i młody, początkują
cy kompozytor Władysław Żeleński (1837-1921) - tablica poświęcona kompozytorowi znaj
duje się na frontowej ścianie Narodowego Starego Teatru. 

Ciszę zalegającą miasto nasze mimo pory karnawałowej, przerwał świetny i liczny kon
cert, urządzony w celu dobroczynnym. Dobroczynność i muzyka, dwa z najpotężniejszych 
bodźców serca ludzkiego, działając wspólnie, poruszyły i zgromadziły do sali koncertowej 
mieszkańców Krakowa i okolic, chętnych zawsze do niesienia pomocy ubogim, wielbiących 

talenta ojczyste; a poruszyły z łatwością mając każda tak znakomitego i godnego reprezen
tanta w osobie księżny Aleksandrowej Czartoryskiej dającej ten koncert. Wziął także w nim 
udział słynny wirtuoz, pan Nikodem Biernacki, posiadający talent tak odpowiedni celowi 
koncertu. Należy on bowiem nie do zastępu nowoczesnych muzyków, których dziełem jest 

zadziwić trudnością, a bronią tylko mechanizm do najwyższego stopnia wyrobiony, lecz do 
grona prawdziwych wirtuozów, których godłem jest wzruszać serce i przemawiać do duszy, 
bronią uczucie i natchnienie, mechanizm zaś jedynie pomocą do użycia tej broni. 

Nie zamierzamy tu bynajmniej pisać recenzji; chcemy tylko zanotować wrażenie z kon
certu. Nie będziemy się więc rozwodzić nad ocenianiem technicznej części sztuki; nie bę

dziemy się starać nazywać technicznymi miarami wszystkich właściwości i zalet wybor
nego mechanizmu: zachwycać się nad delikatnością dotknięcia, szybkością gamy, sztuką 
w cieniowaniu tonów, czystością i delikatnością intonacji w grze dostojnej pianistki; dziwić 
się śmiałości arpedżiów, jasności flażoletów, równości stakatta w znakomitym skrzypku. Są 
to mistrze w sztuce, będący przez toż samo samowładnymi panami instrumentów. W mi

strzach zaś zauważmy już nie ma mechanizmu i ziemskiej części sztuki, lecz przede wszyst
kim na potęgę boskiej jej części, na uczucie i natchnienie, którymi przemawiają do duszy 

słuchaczów, a które wibrowały wczoraj w każdym dźwięku skrzypiec. 

Zachwyt ogarniał słuchaczy, jakieś dziwne przebiegały ich dreszcze, gdy pełen w każ
dej nucie nerwowego uczucia i poważnej myśli Koncert Chopina lub jego Mazur malujący 

tak wybitnie ducha narodowego, albo z fantastycznych marzeń osnutą Sonatę Beethovena, 
wykonywała pianistka potężna natchnieniem i olbrzymią biegłością, a tony czyste, pełne, 

wibrujące uczuciem i myślą rozpływały się po sali i przenikały do duszy. Genialni kompo
zytorzy, szczególnie Chopin, godnego siebie miał tłumacza . Ideały szlachetności, wielkości 

i piękności stworzone przez kompozytora a spoczywające w jego utworach, zmartwych

wstały za dotknięciem ręki a raczej duszy dostojnej jego uczennicy. 
O grze pana Biernackiego pisaliśmy obszernie przed dwoma laty. Znakomity już wów

czas jego talent, spotężniał jeszcze i stał się wszechstronniejszym. Choć mistrz już w sztuce, 
nie spoczywał widać na laurach, ale dalszą pracą rozwija swą wysoką zdolność, wiedząc, że 

spoczynek jest śmiercią nawet dla geniuszu. W grze pana Biernackiego tony płyną tak łatwo 
i naturalnie, iż nie widać żadnego mechanizmu; lecz tryskając z duszy trafiają do duszy. Gdy 
śpiewa boleść lub radość na zaczarowanych strunach swych skrzypiec, boleją lub radują się 

serca słuchaczy; gdy buja w fantastycznych marzeniach, to duch ich także rai sny cudne. 
Takie szczególniej czuliśmy wrażenie, gdy wirtuoz grał swą kompozycję „z pieśni narodo
wych'', w której umiał schwycić w całej czystości i sile melodie, jakie duch ludu wiekami 
wyrabiał i w których złożył swoje uczucia i myśli. 

„Czas" 21 stycznia 1859 

Żeleński był tak przejęty muzyką, że już wtedy miał zwyczaj nucić cicho, gdy szedł ulicą. 
Nie chciał bywać w domach, gdzie nie było fortepianu, bo uważał, że tam muszą mieszkać 
osoby zimne, bez czucia ( ... ). Mówiono też o nim, że tworzy na przechadzce i w czasie lekcji. 
Nie lubił się grą popisywać, ale gdy raz zaczął, zapominał, iż jest słuchany, i z wolna prze
chodził do improwizacji. W r. 1859 grał z ks. Marceliną Czartoryską na koncercie na dochód 

Józefitów koncert Chopina na dwa fortepiany. Skrzypek Biernacki, który przybył specjalnie 
do Krakowa, by wziąć udział w tym koncercie, przewracał księżnej kartki i w pewnej chwili 

odwrócił dwie naraz przez pomyłkę; księżna się zmieszała, ale Żeleński zapełnił chwilową 
pauzę tak umiejętnie mistrzowskimi pasażami, że się prawie nikt na sali nie zorientował, co 
zaszło. 

Maria Estraicherówna 
Życie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863, Kraków 1968 

opracowała Elżbieta Bińczycka 

List do Kalasantego Jędrzejewicza, męża Ludwiki 

Biedny nasz przyjaciel skończył życie - dużo on cierpiał, nim doszedł do tej 
ostatniej chwili, ale cierpiał z cierpliwością i anielską rezygnacją. Żona pańska 
pielęgnowała go przykładnym sposobem. Bóg daje jej ogromne siły .fizyczne i moralne. 
Kazała Panu powiedzieć, że za parę dni napisze ze wszelkimi szczegółami. Prosi ona, 
aby się Pan nie troszczył o niej. Przyjaciele Chopina będą jej pomagać do ułatwiania 
interesów, a co do drogi, to mówi ona, że będzie mogła podróżować sama. 

Nie mam siły, abym dalej Panu pisała, tylko serce mi każe powiedzieć, że wypełnię 
sumiennie obietnicę czynioną Panu i umierającemu przyjacielowi i że zajmę się żonq 
Pańskq, jakżeby była moja własna siostra. Proszę przyjąć wyraz rzetelnego szacunku. 

Marcelina z Radziwiłłów Czartoryska 

Na pierwszym planie klęczy księżna Marcelina Czartoryska, przy pianinie - Delfina Potocka, 
u wezgłowia - siostra Chopina, Ludwika, z lewej - zakonnica oraz płacząca Solange Clesinger, 
z prawej - ksiądz Jełowicki, Wojciech Grzymała i Teofil Kwiatkowski. 


